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Det nære sundhedsvæsen 
- hvad er udfordringerne? 

 
I år havde 375 medlemmer af ældre- / seniorråd fra 78 

kommuner valgt at deltage i årets konference i Vings-

tedcenteret. Måske var det konferencedagens vigtige 

emner, som havde appelleret til så mange. Landsfor-

mand Erik Stagsted indledte med en velkomsttale: 

”Dagens tema om det nære sundhedsvæsen er både et 

meget aktuelt og vigtige område for os ældreråd, fordi 

sundhedsområdet kommer til at betyde meget mere for 

os i vores nærkommuner. Opgaver flyttes i stor stil fra 

region til kommune, og derfor skal vi ældreråd forbere-

de os på, at være kompetente sparingsparter for vores 

kommunalbestyrelse, når det vedrører sundhedsopga-

ver til ældrebefolkningen.   

Begrebet ”Et mere nært og sammenhængende sund-

hedsvæsen” er efterhånden velkendt, – på trods af at 

arbejdet langt fra er i mål, og at vi egentlig ikke ved 

hvad regeringens sundhedsreform og fremtidens sund-

hedsaftaler skal gå ud på. Derfor venter vi alle spændte 

på en ny sundhedsreformen, - som efter sigende lader 

vente på sin offentliggørelse.     

Grundlæggende er det regioner, kommuner og stat, der 

skal finde de gyldne løsninger og skabe et reelt sam-

menhængende sundhedsvæsen. De skal finde løsnin-

ger, som sikrer, at danskerne får sundhedsbehandling 

af høj kvalitet. Og løsninger som sikrer, at uanset om 

man møder op på hospitalet, hos sin praktiserende læ-

ge, i et kommunalt sundhedstilbud eller flere af steder-

ne, så skal man føle sig trygt og kompetent gelejdet 

gennem systemet.  

Som repræsentant for landets 98 ældreråd og dermed 

for ældrebefolkningen, mener jeg, at vi skal være me-

get opmærksomme på at holde fast i intentionen bag 

”det nære sundhedsvæsen”. ”Det nære” må ikke kun 

handle om geografisk afstande eller blive til et spørgs-

mål om specialiserede og ikkespecialisere-

de sundhedsopgaver. Det har aldrig været intentionen!  

Jeg mener, at vi i vores ældrerådsarbejde skal have 

fokus på, at det først og fremmest skal dreje sig om 

”nærvær” og ”blikket for det hele menneske”.  

 

Som jeg ser det, bør udgangspunktet for et nært og 

sammenhængende sundhedsvæsen være, hvordan det 

kan understøtte det enkelte menneske værdigt, kvalifi-

ceret, fleksibelt og inden for trygge rammer uanset al-

der, social baggrund og postnummer.  

Vi skal have et nært og sammenhængende sundheds-

væsen, der sætter fokus på, hvad der er vigtigst for det 

enkelte menneske, og så på den baggrund tilrettelæg-

ge en helhedsorienteret indsats. Et sundhedsvæsen, 

der kort og godt hænger sammen og sætter mennesket 

i centrum.  

I ved ligesom jeg, at det er lettere sagt end gjort. Og 

der er mange udfordringer. På det seneste har I som 

ældre-/seniorråd allerede stiftet bekendtskab med kra-

vet om etablering af en specialiseret kommunal akut-

funktion i jeres kommune. Der er ikke tvivl om, at krav 

til akutfunktionen forvaltes meget forskelligt fra kommu-

ne til kommune, både i forhold til kvalitet og egenbeta-

ling. Jeg mener, at vi i ældrerådene skal bekymre os 

om begge dele ”kvaliteten” og ”egenbetalingen”!  

Akutpladser udfylder en nøglefunktion i det nære sund-

hedsvæsen og er ofte et alternativ til indlæggelse for 

ældre borgere. Alligevel mødes ældre, der går fra regi-

onal ”indlæggelse” til kommunal ”indlæggelse” på en 

akutplads, oftere og oftere af et krav om brugerbetaling 

for mad, leje af sengelinned og medicin. 

Det er ikke rimeligt! De ydelser, der tidligere var regio-

nale og nu bliver kommunale, bør selvfølgelig fortsat 

være gratis for borgerne, så konsekvensen ikke bliver 

øget egenbetaling. Og kvaliteten i akutfunktionen skal 

selvfølgelig som minimum leve op til Sundhedsstyrel-

sens krav til specialiseret behandling og pleje. 

I Danske Ældreråds bestyrelse har vi netop valgt at 

arbejde med problemet, som mærkesag, under mottoet 

”En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling”. Vi 

arbejder for, at reglerne ændres, så det gøres klart, at 

der ikke kan opkræves betaling for opholdet. Derfor har 

vi bl.a. også nu tage kontakt til regeringen og gjort vo-

res holdning klart.”  
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Det nære sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne? 
- af Mickael Bech, professor i ledelse i sundhedsvæsenet på Aarhus Universitet    

Mickael Bech takker for invitationen og indleder med 

at konstatere, at sundhedsvæsenet er under pres. 

Det skal sammenholdes med, at sundhedsvæsenet 

over år har fået en relativt stor andel af det samlede 

forbrug. Væksten i udgifterne til sundhedsvæsenet er 

steget mere end den øvrige udgiftsvækst i den of-

fentlige sektor – rundt regnet står sundhedsvæsenet 

for halvdelen af den stigning, der har været i det of-

fentlige forbrug siden år 2000. Samlet set bruger vi 

en større del af det offentlige forbrug på sundheds-

væsenet, hvor andre dele af den offentlige sektor får 

mindre end tidligere (negativ realvækst). I år 2017 

brugte vi 31 % af det offentlige forbrug på sundheds-

udgifter. 

Den demografiske udfordring 

Det er bekymrende, at vi vil få mangel på arbejds-

kraft, i det der er voldsom stor forskel på den store 

andel af borgere, der udtræder af arbejdsmarkedet, 

og den lille andel, der kommer ind. Problemet er og-

så, at når vi på et tidspunkt mangler arbejdskraft, er 

det underordnet, hvor mange penge, vi poster ind i 

sundhedsvæsenet. Der er nemlig ikke nødvendigvis 

hjælp at hente i vores nabolande, da de står med de 

samme demografiske udfordringer. 

Når vi sammenligner os med andre nordiske lande, 

er vi betydeligt dårligere til at fastholde seniorgenera-

tionen på arbejdsmarkedet. I 2017 var beskæftigel-

sesfrekvensen for de 55-64 årige i Norge og Sverige 

hhv. 3 og 7,5 % point højere end i Danmark. Det er 

desuden vanskeligt at komme tilbage på arbejdsmar-

kedet igen, hvis man bliver ledig, når man er oppe i 

alderen: Knap 40 % af de nyledige i alderen 60-64 

kommer i job efter 9 måneder (for 40-44 årige er an-

delen 57 %). Der er en særlig udfordring ift. at fast-

holde kvinder på arbejdsmarkedet - 13 % af kvinder-

ne var i beskæftigelse som 68-årige i 2017, for 

mænd gjaldt det 29%.  Disse fakta er baggrunden 

for, at regeringen og Dansk Folkeparti i maj 2018 

nedsatte Seniortænketanken, som skal arbejde for at 

inspirere flere ældre til frivilligt at blive længere på 

arbejdsmarkedet og fjerne evt. barrierer for dette. 

Sund aldring 

Der er god grund til, at udgifterne stiger. Sundheds-

væsenet er en hel vital del af vores samfund, og vi 

kommer stort set alle i kontakt med det på den ene 

eller den anden måde i løbet af et år (90%). De bor-

gere, der er over 80 år, trækker i højere grad på 

sundhedsvæsenet end de yngre, og med den demo-

grafiske udvikling er det forventeligt, at det træk kun 

bliver større. Ud fra fremskrivning af den demografi-

ske udvikling forventes det, at sundhedsudgifterne vil 

stige med 15-35 % frem til år 2050 – prognosen for 

hjemmeplejeudgifterne er endnu mere hårrejsende, 

her forventes en stigning på 50 – 100 %.  

Det paradoksale er, at vi alle har det bedre og er 

langt sundere højt oppe i alderen end tidligere. Des-

værre betyder det ikke nødvendigvis et mindre træk 

på sundhedsvæsenet i fremtiden, da vores bedre 

helbred bl.a. kan hænge sammen med, at vi netop 

trækker mere på sundhedsvæsenet. Blot indenfor de 

sidste 10 år er der sket en kæmpe stigning i antallet 

af kontakter pr. 1000 borgere indenfor sundhedsvæ-

senet - i 2009 var antallet 2029, hvilket steg til 2548 i 

2015.  Dertil kommer, at sundhedsvæsenet konstant 

bliver udvidet ift. nye medicinske landvindinger, hvil-

ket er godt nyt for den enkelte patient, men belaster 

samfundsøkonomien yderligere.   

Opgaveglidningen til det nære sundhedsvæsen 

Mickael Bech fremhæver, at sundhedsvæsenet vha. 

et nyt princip for afregning af sygehusene, forhåbent-

ligt bliver indrettet mere hensigtsmæssigt. Princippet 

skal påvirke sygehusene til at gøre noget andet. Helt 

overordnet kan man sige, at sygehusene tidligere 

blev betalt ud fra hvor meget de lavede dvs. jo mere 

aktivitet, jo flere indlæggelser mv., mens det nye 

princip betyder, at betaling afhænger af mindre grad 

aktivitet. På den måde tvinges sygehusene til at kig-

ge kritik på egen aktivitet. Det nye princip hænger 

sammen med, at man fra politisk hold ønsker, at akti-

viteten på sygehusene reduceres, hvorved man sik-
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rer opgaveglidningen til kommunerne. 

 

Mickael Bech understreger, at det nære sundheds-

væsen ikke handler om sygehusvæsenet – sygehu-

sene er ikke et sted, borgerne skal besøge særligt 

ofte, de skal have høj ekspertise. Afstanden til syge-

huse er blevet større på grund af specialisering, men 

den rigtige ekspertise vægter højere end hurtig ind-

læggelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmålet er, om den nye struktur på sundheds-

området kan opfylde det tomrum, der er opstået efter 

de små sygehuse er blevet nedlagt. Kommunerne er 

ikke lige gode til at imødegå udfordringer, og sørge 

for at det nære sundhedsvæsen står klar til at tage 

over, der hvor sygehuset slipper den enkelte borger. 

Mickael Bech forklarer, at der er betydelige variatio-

ner i kommunerne, hvilket et danmarkskort over hyp-

pigheden af forebyggelige indlæggelser viser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE SLIDES FRA MICKAEL BECKS OPLÆG HER 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Opl%C3%A6g-Mickael-Bech-15-november-2018-v2.pdf
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Hvor meget kan det nære sundhedsvæsen bære?   
- af Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi– og politik, Syddansk Universitet 

Kjeld Møller Pedersen holdt et meget aktuelt oplæg 

om udviklingen i sundhedsvæsenet og forventninger-

ne til en kommende sundhedsreform og det nære 

sundhedsvæsen.  

Det nære sundhedsvæsen består af de kommunale 

sundhedstilbud, almen praksis, praktiserende speci-

allæger, praktiserende fysioterapeuter m.fl. Et samar-

bejde mellem alment praktiserende læger og kom-

munerne er en afgørende forudsætning for bæreev-

nen af det nære sundhedsvæsen.  

Ifølge Kjeld Møller Pedersen er der flere årsager til 

den øgede interesse for det nære sundhedsvæsen. 

En del af forklaringen er den centraliseringen af sy-

gehusvæsenet, vi har oplevet i de senere år, og der-

næst statsministerens udmelding om en sundhedsre-

form og tanker om 21 ’sundhedsfællesskaber’. Der-

udover er der en forventning om, at det nære sund-

hedsvæsen er en del af løsningen på kroniker-og 

ældreudfordringen, ligesom det kan være med til at 

aflaste sygehusvæsenet. 

Hvis vi skal lykkedes med at lægge flere ting ud i det 

nære sundhedsvæsen, så er der ifølge Kjeld Møller 

Pedersen fire punkter, der skal være opfyldt. Det næ-

re sundhedsvæsen skal:  

 Aflaste sygehusene:  ’Forebygge’ indlæggelser 

 Kroniker-kontrol 

 Bred forebyggende indsats 

 Rehabiliteringsopgaven 

Det er disse fire punkter, der definerer det nære 

sundhedsvæsens bæreevne. 

Den kommunale akutfunktion 

En central del af det nære sundhedsvæsen er den 

(nye) kommunale akutfunktion. Sundhedsstyrelsen 

har udarbejdet en kvalitetsstandard for akutfunktio-

nen, som alle kommuner skal leve op til fra 2018.  

En kommunal akutfunktion skal kunne varetage:  

 lægehenviste patienter med akut opstået eller 

forværring af kendt sygdom med behov for ob-

servation, pleje og/eller behandling, men uden 

behov for sygehusindlæggelse”  

 lægehenviste patienter, der efter udskrivning 

fra sygehus fortsat har komplekse pleje- og/

eller behandlingsbehov, der kræver de særlige 

sygeplejefaglige kompetencer, som er til stede 

i akutfunktionen”  

 patienter, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor 

der er behov for sparring med akutfunktionens 

personale, med henblik på hjælp til vurdering 

eller indsats.”  

Akutfunktionen skal levere en række specialiserede 

sygeplejefaglige og instrumentelle indsatser. Kjeld 

Møller Pedersen stiller spørgsmål ved, om alle kom-

muner er store nok til det befolkningsmæssigt. Ind-

byggertallet er afgørende for, hvor mange potentielle 

brugere af akutordninger, der er, og i de små kom-

muner med under 40.000 indbyggere er der sjældent 

brugere nok til en døgnbemandet ordning med 2-3 

akutpladser. Der er derfor behov for samarbejde mel-

lem de små kommuner, men ulempen er så, at der 

kan der blive langt til akutpladserne. 

Forebyggelse af indlæggelser 

Et tilbagevendende tema i forhold til det nære sund-

hedsvæsen er, om kommunerne kan bidrage til at 

forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, dvs. fo-

rebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, korttids-

indlæggelser og forlængede indlæggelser. Hvis vi 

kan flytte eller forebygge indlæggelserne, så er det 

værd at interessere sig for det. Ifølge Kjeld Møller 

Pedersen ved vi for lidt om, hvad der kan forebygge 

indlæggelser, og der er kun få eksempler på, hvor 

det er lykkedes med en positiv effekt. 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Kjeld-M%C3%B8ller-Pedersen-Det-n%C3%A6re-hvor-meget-b%C3%A6re-Vingsted-november-2018-1.pdf
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En del af forklaringen er, at der i almen praksis kan 

være usikkerhed om kvaliteten i det kommunale 

sundhedstilbud og dermed også en tøven i forhold til 

at henvise til eksempelvis den kommunale akutfunk-

tion. Det spiller også ind, at der ofte er usikkerhed 

om forholdet mellem servicelov og sundhedslov – to 

forskellige lovgivninger med to forskellige logikker. I 

dag opkræves der mange steder en egenbetaling på 

ca. 160 kr. pr. dag for ophold på akutpladser med 

henvisning til serviceloven, men det er ifølge Kjeld 

Møller Pedersen ikke lovligt, da akutpladsen er et 

tilbud efter sundhedsloven. Endelig er et en del af 

forklaringen, at der mange steder opkræves egenbe-

taling for transport til kommunale sundhedstilbud, og 

det skaber uklarhed om tilbuddet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrunding 

Der er brug for mere ensartede sundhedstilbud på 

tværs af landets kommuner. Det er især almen prak-

sis, der mener, at forskellene er for store, men vi skal 

også passe på med at tillægge de negative enkeltsa-

ger for megen vægt, det det kan føre til en urimelig 

kritik af kommunerne.  

Hvis vi får en sundhedsreform med vægt på det næ-

re sundhedsvæsen, så skal vi ifølge Kjeld Møller Pe-

dersen være sikre på bæreevnen i det nære sund-

hedsvæsen, og spørgsmålet er, om den bæreevne 

er tilstrækkelig i øjeblikket.  

SE SLIDES FRA KJELD MØLLER PEDERSENS OPLÆG HER 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Kjeld-M%C3%B8ller-Pedersen-Det-n%C3%A6re-hvor-meget-b%C3%A6re-Vingsted-november-2018-1.pdf
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Hvad er fremtidsperspektivet på alderdom, sundhed, sygdom og på 

alt det andet?   
- af Claus Kjeldsen, fremtidsforsker. Formand for tænketanken Den nye 3. alder  

Hovedbudskabet i oplægget var at sundhedssyste-

met står over for et paradigmeskifte og at Claus 

Kjeldsen dermed kom med alvorsord til de mange 

ældrerådsmedlemmer. Oplægget var dog ikke præ-

get af sortsyn, tunge budskaber og løftede pegefing-

re, men viste - gennem en billedkavalkade - over de 

seneste 22 år, hvad fremtidsforskere havde spået og 

hvordan det var gået. Og det var stort set gået som 

fremtidsforskerne spåede. Med dette i mente ville 

Claus Kjeldsen tale om de nødvendige ændringer i 

sundhedssystemet og tænke 22 år frem. 

Baggrunden for denne tilgang var det studie og de 

anbefalinger som ”Tænketanken - Den nye 3. alder” 

tidligere på året havde publiceret – en tænketank, 

hvor han selv havde været formand. 

Anbefalingerne vedrører bl.a.: Overgang fra arbejde 

til pensionisttilværelse, Bolig og sociale relationer, 

Sundhed og livskvalitet, Politiske og samfundsmæs-

sige rammer. Læs hele publikationen her . 

Danmarks befolkning stiger frem mod 2040 og stig-

ningen skyldes især de plus 65+ årige. Denne befolk-

ningsgruppe  stiger med 41%.   

En markant stigning gør sig også gældende for de 

forventede samlede sundhedsudgifter.  Claus Kjeld-

sen gik så langt som til at fremføre, at der ingen øvre 

grænse er for sundhed. I dag forventer en 93 årig at 

få nye knæ og vedkommende får det! Sådan var det 

ikke for 22 år siden. Alderdom er en sygdom og med 

flere og flere ældre bliver det dyrt. 

Flere faktorer end det stigende antal ældre er med til 

at drive sundhedsudgifterne i vejret. F.eks.: nye og 

dyre behandlingsformer og øgede forventninger vel-

færdsteknologi, men mest af alt vægter det øgede 

antal ældre.  

Ikke alle trækker lige meget på sundhedsudgifterne, 

faktisk trækker. 1% af befolkningen trækker 21% af 

sundhedsudgifterne. Når man kigger på sundhedsud-

gifterne er det vigtigt at notere sig, at der er en polari-

sering i befolkningen mellem syge og raske og at 

sundhedsforbruget er koncentreret på få patienter. 

Ikke mindst derfor er der behov for et paradigmeskif-

te. 

Et af de nødvendige paradigmeskifter er, at der skal 

satses på forebyggende sundhed – kort sagt skiftes 

fra behandling til forebyggelse. Det skal forhindres, at 

vi ender i systemet hvilket også er det bedste for den 

enkelte og for samfundsøkonomien. De ubegrænse-

de nye former for behandling presser samfundsøko-

nomien og spørgsmålet er, hvad der skal være of-

fentlig finansierede behandlinger ,og om vi er på vej 

mod et forsikringsbaseret system. Det tror oplægs-

holderen vi er.  

En mulighed er, at sundhedspersonale og frivillige 

arbejder sammen – ikke mindst for at modvirke og 

forebygge ensomhed. ÆldreSagen har publiceret en 

undersøgelse som viser, at knapt hver fjerde ældre 

er frivillig. 11% af ældre, som bor alene føler sig en-

somme mod kun 3% blandt de, der bor sammen med 

andre. 

Vi skal også gentænke, hvor vi bor og lever i den 3. 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Claus-Kjeldsen.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Claus-Kjeldsen.pdf
https://pfa.dk/campaigns/100aar/taenketankens-anbefalinger/
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alder. Nye familiemønstre – ikke mindst de flere sing-

ler har skabt et behov for nye boligformer. Her er det 

ikke mindst seniorbofællesskaber der skal overvejes. 

80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden 

for de næste 5 år og der er pt færre end 7.000 senior-

boliger i bofællesskaber. Der skal bygges! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og - sluttede Claus Kjeldsen - hvis ikke du er flyttet 

før du fylder 70, flytter du ikke. eller kun hvis du bliver 

tvunget til det. 

De konkrete anbefalinger til området ”Sundhed og 

livskvalitet” er følgende: 

 

SE SLIDES FRA CLAUS KJELDSENS OPLÆG HER 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Claus-Kjeldsen.pdf
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Synspunkt og ansvar – Hvem, hvad og hvor? Debatpanel 

Som indledning til dagens paneldebat giver de tre de-

battører et kort oplæg om deres syn på hvordan KL, 

Danske Regioner og praktiserende læger hver især og 

sammen kan bidrage til et vellykket, nært og sammen-

hængende sundhedsvæsen.  

Paneldeltagernes oplæg 

Jette Skive, formand for KL´s Sundheds- og Ældreud-

valg, indleder med at takke for invitationen til ældrerå-

dene, som gennem mere end 20 år har været med til at 

sætte fokus på ældres rettigheder og vilkår. Ældreråde-

nes engagement er vigtig i disse år, hvor ældrebefolk-

ningen er i hastig vækst. Det er glædeligt, at vi alle bli-

ver ældre end før i tiden, men derfor er det vigtigt at 

indrette sundhedsvæsenet i forhold til, at langt flere af 

os får brug for hjælp. F.eks. får mange af os kroniske 

sygdomme, måske får vi en demenssygdom. Mental 

sundhed er en kæmpe udfordring – på det område kan 

udviklingen ikke fortsætte, som den gør i dag. Det har 

vi ganske enkelt ikke råd til. Derfor skal vi samarbejde 

mere og bedre – og samarbejdet skal være i top. Ofte 

hører vi eksempler på, at samarbejdet ikke fungerer, 

men i langt de fleste til-

fælde går det godt. Det 

skal udbygges betragte-

ligt, men samtidig skal vi 

respektere hinandens 

faglighed. 

Kommunerne er parate 

til at spille en større rolle 

i sundhedsvæsenet, men 

rammerne skal være kla-

re, så opgaverne så at 

sige kommer ind af for-

døren, hvor pengene 

også følger med - Jette 

Skive forventer, at den kommende sundhedsreform 

bliver tydeligere på dette punkt, end det er i dag. Det er 

samtidigt vigtigt, at den enkelte borger kan gå sin alder-

dom i møde på en værdig måde. På den ene side ar-

bejder kommuner og resten af sundhedsvæsenet sam-

men om, at borgerne kan være aktive og så selvhjulpne 

som muligt så længe som muligt. På den anden side 

skal der være mulighed for den nødvendige støtte og 

omsorg. Når man er syg, skal man have tilbud om den 

rette behandling. 

Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers 

Organisation (PLO), mener, at vi i Danmark skal være 

stolte og glade for den velfungerende funktion almen 

praksis indtager i det danske sundhedssystem - den er 

ganske unik sammenlignet med andre lande. Han for-

tæller, at det er glæ-

deligt, at det i dag 

ikke længere er no-

get særligt at være 

fyldt 90 år. Denne 

demografiske æn-

dring har han fulgt på 

nært hold i egen 

praksis – vi lever i 

gennemsnit længere 

end for blot 10 år si-

den. Der er også sket 

markante ændringer i 

sundhedssystemet i 

løbet af de sidste 10 

år, f.eks. var an-

svarsfordelingen mel-

lem de forskellige aktører meget tydeligere før. En 

grund til det er, at der er blevet længere til sygehusene, 

og i stedet er der kommet akutfunktioner. Christian Fre-

itag oplever, at det er et tiltagende problem, at denne 

funktion er skabt som en følge af kortere indlæggelses-

tider. Da der ikke er nogen læger ansat i akutfunktio-

ner, er ansvaret for patienters videre forløb i systemet i 

langt højere grad lagt i hænderne på den praktiserende 

læge. Det betyder, at lægen i konkrete, akutte situatio-

ner, hvor det f.eks. drejer sig om et lægebesøg midt om 

natten, og hvor diagnosen er uklar, mest er tilbøjelig til 

at henvise til sygehus – for en sikkerheds skyld. 

Stephanie Lose, formand i Danske Regioner, er sidste 

taler, før debatten starter. Hun tager udgangspunkt i en 

fortælling om Birgit på 81 år, som er indlagt pga. fald, 

og hvor man under indlæggelse finder frem til, at hun 

har vand i lungerne og har vægtproblemer – man 

iværksætter tiltag ift. dette. Der er et fint samarbejde 

mellem akutsygeplejersker og kommune, og da Birgit 

udskrives, følges hun hjem af en sygeplejerske fra 

kommune eller sygehus. Herefter følger en vellykket 

genoptræning. Stephanie Loses pointe er, at denne 

historie langt fra er usædvanlig. Der er mange ting, der 

fungerer godt i sundhedsvæsenet og mange gode sam-

arbejder på tværs. Alligevel er der nogle gange, hvor 

det ikke går, som det skal. Stephanie Lose mener, at 

der er mange forskellige måder, hvorpå vi kan skabe 

bedre sammenhæng og tryghed for borgere og pårø-

rende, f.eks. foreslår Danske Regioner, at der skal dan-

nes et samarbejde om en fælles brobyggerfunktion. 

Gennem øget samarbejde skabes sammenhæng. Hidtil 

har alle parter været meget opmærksomme på ikke at 

tabe stafetten og gøre det bedste, når den bliver givet 

den videre – Stephanie Lose mener, at en måde at øge 
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såvel samarbejde og sammenhæng på i fremtiden er at 

løbe længere sammen. For at få den øvelse til at lyk-

kes, kan Danske Regioner byde ind med specialistvi-

den fra hospitalerne og fælles kompetenceudvikling på 

tværs af sektorer. 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Mødeleder for debatten 

Finn Kamper-Jørgensen, 

som er medlem af Fre-

densborg Seniorråd, med-

lem af Danske Ældreråds 

bestyrelse samt fhv. leder 

af Statens Institut for Fol-

kesundhed, indleder med 

at spørge paneldeltager-

ne, om de kan uddybe 

deres tanker om det sam-

menhængende sundheds-

væsen i forhold til sund-

hedsfremme og forebyg-

gelse. Finn Kamper-Jørgensen synes, det er bemær-

kelsesværdigt, hvor lidt sundhedsfremme og forebyg-

gelse fylder i debatten generelt, når et begreb som 

’patientrettet forebyggelse’ er så centralt i sundhedslo-

ven. Desuden fremgår det af en landsomfattende sund-

hedsprofil, at en ud af hver fjerde ældre borger er helt 

rask – og vores mål må da være at blive ved med at 

holde raske ældre raske?  

Stephanie Lose svarer, at hun er enig i, at sundheds-

fremme og forebyggelse er helt centralt, både af hen-

syn til den enkelte borger, som kan leve et længere liv 

med bedre livskvalitet, men også af hensyn til sam-

fundsøkonomien, for vi får svært ved at få enderne til at 

nå sammen, hvis udviklingen fortsætter som nu. Endnu 

engang pointerer hun vigtigheden af samarbejde, hvor 

hun håber, regionerne kan understøtte kommuner og 

praktiserende læger med viden. Jette Skive siger, at 

sundhedsfremme står højt på kommunernes dagsorden 

og efterlyser en fælles standard, så vi får mere fælles 

fodslag kommunerne imellem. Pt. er forebyggelse ift. at 

unge ikke begynder at ryge højt prioriteret, hvor kom-

munerne i samarbejde med idrætsforeninger og Dansk 

Erhverv står klar med en vifte af tilbud, så de unge væl-

ger en sundere levevis. Et andet forebyggelsesområde 

som pt. står højt på den politiske dagsorden er bekæm-

pelse af ensomhed, f.eks. ved hjælp af madklubber og 

andre fællesskabs-skabende aktiviteter. Christian Freit-

ag mener, at borgernær forebyggelse skal ligge i stat 

og kommuner – kommunerne løfter forebyggelsesop-

gaven med stor kvalitet.  

Finn Kamper-Jørgensen spørger til, hvordan man kan 

sikre, at kommunerne får oplyst de praktiserende læger 

bedre om de tilbud, der eksisterer i kommunerne, f.eks. 

forebyggende hjemmebesøg. Jette Skive mener, løs-

ningen er at udvikle et digitalt værktøj, som de praktise-

rende læger nemt og hurtigt kan slå op i og få overblik 

over kommunens tilbud – de praktiserende læger har i 

dag for travlt til at orientere sig på anden vis. Finn Kam-

per-Jørgensen oplyser om, at en undersøgelse viser, at 

der er markante forskelle på, hvor mange forebyggen-

de hjemmebesøg der bliver gennemført afhængig af 

kommune – har Jette Skive en kommentar til det? Hun 

mener, det er trist, hvis kvalitet og udbud af lovpligtige 

tilbud er afhængige af kommunal bopæl, og derfor ef-

terlyser hun en national standard på området. Stepha-

nie Lose siger, at det retfærdigvis skal nævnes, at kom-

munerne har fået en kæmpe opgave på det her områ-

de, og at der ikke er nogen, der ved, hvad det ’rigtige’ 

procenttal er for antal gennemførte hjemmebesøg, men 

at kommunerne skal have klar besked, hvis det kan 

underbygges med evidens om, hvad der er best prac-

tice. Finn Kamper-Jørgensen tilføjer, at han håber på, 

der kommer en evaluering af de forebyggende hjem-

mebesøg.  

Akutpladser og brugerbetaling 

Finn Kamper-Jørgensen spørger paneldeltagerne til 

kvaliteten af akutpladser og den aktuelle diskussion om 

brugerbetaling: ”Er I i forhandling om at gøre akutplad-

serne gratis?”. Jette Skive er ikke med i forhandlinger 

om dette, men mener ikke, at det er i orden at tage be-

taling for en akutplads, da den gør det ud for det der 

tidligere ville have været en (gratis) sygehusindlæggel-

se. Stephanie Lose mener, vi mangler standarder for, 

hvad akutpladser skal indeholde, og at der skal åbnes 

op for, at små kommuner kan gå sammen om at opret-

te og drive dem, evt. kan de praktiserende læger også 

spille en rolle ved akutpladserne i fremtiden. Christian 

Freitag er enig i, at lægeansvaret nu er uklart, men po-

interer, at praktiserende læger ikke kan påtage sig no-

get ansvar ift. akutpladser. Stephanie Lose replicerer, 

at de praktiserende læger velvilligt er gået med til at 

være plejehjemslæger, så måske er der muligheder på 

akutstuerne også. 

 

Konkrete tiltag for bedre sammenhæng 

Som afrunding efterlyser Finn Kamper-Jørgensen 

deltagernes betragtninger om, hvad de helt praktisk 

vil gøre for at sikre en bedre sammenhæng. Christi-

an Freitag mener, at et konkret sted at starte er ved 

data-overlevering. Her er der stort rum for forbedring, 

epikriserne er alt for lange, og det bevirker, at de fak-

tisk ikke bliver brugt korrekt, da lægerne ikke har tid 

til at sætte dem i spil: ”Vi skal kommunikere bedre sam-

men – som det er nu, er det ikke patientvenligt”.  Jette 

Skive mener, ansvarsfordelingen skal være helt klar – 

og at det er afgørende, at pengene følger patienten! 

Stephanie Lose er enig; hvis kommunerne skal løse 

flere opgaver, har de brug for mere finansiering. Hen-

des ønske er, at der kommer en fælles ledelse sam-

men med kommunerne med fælles økonomi og organi-

sering. 
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Nye sundhedsaftaler 2018 – 2022 skal skabe nærhed og sammenhæng 
- af Henrik Fjeldgaard, formand for sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland  

SEMINAROPLÆG 

Henrik Fjeldgaard sidder som regionspolitiker og for-
mand for sundhedskoordinationsudvalget i Region 
Midtjylland. Hans oplæg tog udgangspunkt i arbejdet 
med sundhedsaftaler i Region Midtjylland, men han 
understregede, at der er fællestræk, der går igen i 
alle regioner. 

Henrik Fjeldgaard startede med at fastslå, at sund-
hedsaftalernes mål er at skabe nærhed og sammen-
hæng. Regionerne har nogle faste udvalg, kaldet 
”nær sundhed”. De skal koordinere indsatsen i pati-
entforløbene, sygehus og almen praksis. Så høj kva-
litet i indsatsen som muligt. Krav til regionerne at der 
skal laves sundhedsaftale.  

Oplægsholderen fortalte, at de nye sundhedsaftaler 
tager det gode fra tidligere sundhedsaftaler med, 
men skal skabe mere nærhed og sammenhæng. Re-
præsentanter for regionsrådet + Kommunekontaktrå-
det + PLO er medlemmer af sundhedskoordinations-
udvalget. De skal revidere oplæg til planer, udkast til 
kommunernes sundhedsplaner og prioritere midler til 
sammenhængende løsninger. Sundhedskoordinati-
onsudvalget er ansvarlig for udarbejdelsen af sund-
hedsaftalen. 

Sundhedsaftalen er en politisk aftale mellem regio-
nen og de 19 kommuner i regionen. Den skal sætte 
fælles retning for det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen og bidrage til patientforløb mellem 
kommuner, hospitaler og praksissektor. Henrik Fjeld-
gaard fortalte, at man lige nu studerer de hørings-
svar, der er kommet ind.  

Med den nye vejledning og bekendtgørelse har man 
fået større frihed til lokal prioritering. Det enkelte 
sundhedskoordinationsudvalg opstiller fælles, forplig-
tende målsætninger for sundhedsområdet generelt i 
regionen og for de områder og/eller målgrupper, som 
sundhedskoordinationsudvalget vælger at indgå afta-
le om. 

Man har stort fokus på bredt politisk ejerskab i pro-
cessen.  

Man har følgende visioner i forbindelse med sund-
hedsaftalen: 

 Mere lighed i sundhed - både ift. social og geo-
grafisk ulighed  

 På borgerens præmisser  

 Sundhedsløsninger tæt på borgeren  

 Mere sundhed for pengene 

Henrik Fjeldgaard kom derefter ind en række ind-
satsområder, som man vil prioritere: 

Fælles investering i forebyggelse - først med fokus 
på rygning 

Sammen om ældre borgere - først med fokus på 
akutområdet 

Udvikling af den nære psykiatri - først med fokus på 
mental sundhed hos børn og unge og voksne borge-
re med svær psykisk sygdom 

Henrik Fjeldgaard forklarede om begrebet ”Sammen 
om ældre borgere: Vi ser en stigning i andelen af æl-
dre og borgere med kronisk sygdom og multisyg-
dom. Derfor skal det tværsektorielle samarbejde vi-
dereudvikles og akutte indlæggelser skal forebygges 
ved at være på forkant og udvikle alternativer til ind-
læggelse, hvor behandling og pleje kan iværksættes 
straks. Dette giver tryghed og en behandling og ind-
sats, der griber mindst muligt ind i hverdagen og der-
med opnås bedre livskvalitet 

Herefter fulgte en debat om en række forskellige em-
ner.  

Der kom et spørgsmål, der gik på, om det komme til 
at fremgå hvad akutområdet er, hvad korttidspladser 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Henrik-Fjeldgaard.pdf
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er? Til det svarede Henrik Fjeldgaard at han vil sør-
ge for, at det kommer med i sundhedsaftalerne. Til 
det bemærkede en deltager, at det kræver, at kom-
munerne har et nogenlunde ensartet akutområde, og 
at det kan blive en udfordring.  

Sparer vi? 
Henrik Fjeldgaard konstaterede, at vi bliver ældre, 
ikke på grund af ændret adfærd, men på grund af 
bedre diagnosticering, behandling, etc.  

Herefter fulgte en diskussion om, hvorvidt regionerne 
sparer eller om man skal prioritere. Oplægsholderen 
mente ikke, at regionerne skal spare, da de får flere 
penge end sidste år, men at de derimod skal priorite-
re de penge, de får. 

Henrik Fjeldgaard nævnte herefter befolkningens 
stigende levealder; antallet af borgere forventes at 
stige fra 2016-2036 – antallet af borgere der er 80+ 
fordobles frem til 2036. Mange flere med multisyg-
domme. 40% af borgere i Region Midtjylland var i 
2017 multisyge.  

Der kom et spørgsmål fra salen: Nogle lidelser ko-
ster mange millioner og kan ikke kureres, hvordan 
prioriterer man? Overvejer man at bruge flere penge 
på unge mennesker, der kan arbejde, og dropper 
man dermed pensionisterne, der ikke kan? 

Til det sagde Henrik Fjeldgaard, at det er lægerne, 
der skal prioritere, ikke politikerne. Han tilføjede, at 
der aldrig bliver penge nok i sundhedssystemet, der 
vil altid være brug for mere. Til det sagde flere tilhø-
rere, at det efter deres mening er politikerne, der skal 
prioritere, og at det gør politikerne ikke nok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplægsholderen sagde, at hvis han skal lytte til kri-
tik, så har vidensdelingen mellem de fem regioner 
ikke været god nok, og vidensdelingen mellem hos-
pitaler i samme region har heller ikke været god nok. 
Det ville han gerne være med til at gøre bedre. 

Henrik Fjeldgaard gav udtryk for, at man med de nye 
sundhedsaftaler har lagt barren højere, og at han 
håber, at vi får endnu bedre sundhedsaftaler.  

Han fortsatte med at konstatere, at man er udfordret, 
når det kommer til IT, det har taget lang tid. 

Det indgår i regionens drømme om sundhedsaftaler-
ne at gøre bedre brug af telemedicinske løsninger.  

Der blev spurgt omkring sundhedsfremme og fore-
byggelse, hvor spørgeren mente, at der er en kæm-
pe berøringsangst fra kommunen. Er det sådan, at 
man ikke ved så meget om, hvad man skal gøre om-
kring sundhedsfremme og forebyggelse? Nævner I 
det slet ikke i sundhedsaftalerne? 

Henrik Fjeldgaard sagde, at der findes regionale kro-

ner i forhold til samarbejde med kommuner – bl.a. i 

forhold til hjerte og sundhedscenter, men at der kan 

gøres meget mere. Det handler om at synliggøre alt 

det, der allerede bliver gjort.  

SE SLIDES FRA HENRIK FJELDGAARDS OPLÆG HER 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Henrik-Fjeldgaard.pdf
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Hvordan passer den almene praksis ind i et sundhedsvæsen i en omstil-

lingstid? 
- af Helle Aarup Skou, praktiserende læge i Nibe, PLO formand i Aalborg  

Oplægsholder på seminaret var PLO’s formand i Aal-
borg, Helle Aarup Skou, som er praktiserende læge i 
Nibe i et lægehus med syv praktiserende læger og en 
velfungerende stab af sygeplejersker, laboranter, læge-
sekretærer, uddannelseslæger og lægestuderende i 
praktik.  
 
Helle Aarup Skou startede med at slå fast, at det er et 
faktum, at almen praksis i fremtiden vil få en central 
rolle i måden, hvorpå man indretter et fælles sammen-
hængende sundhedsvæsen til glæde for flest mulige 
borgere.  
 
Der blev oplistet en række udfordringer, som sund-
hedsvæsnet står over for. Det er blandt andet læge-
mangel, flere ældre og øget pres på sygehusene, flere 
ældre og multisyge med social slagside. De udfordrin-
ger betyder, at der er flere opgaver, der skal løses i 
almen praksis, hvilket kræver, at der ændres på nogle 
strukturer hos de praktiserende læger. Helle Aarup 
Skou sagde også, at lægerne ikke er nogle sure, gamle 
mænd, der sidder med armene over kors og kun tæn-
ker på penge. Nej, men der er altså nogle store udfor-
dringer, også for almen praksis. 
 
Løsningen på udfordringerne er blandt andet: Flere 
praktiserende læger, bedre kommunikation mellem 
sektorerne (det handler om at dele viden) og en ny 
struktur i praksis.  
  
Eksempel fra Aalborg 
Helle Aarup Skou fortalte, at i Aalborg er der dannet 
kvalitetsklynger blandt kommunens læger og lægehu-
se. Det handler om både at modtage borgerne fra regi-
onens sygehuse, og om at sikre optimal behandling af 
egne klienter. Det handler ikke mindst om forskellige 
kvalitetsstandarder f.eks.:  
 
• Bruger jeg min praksis som forventet?  
• Hvad betyder noget for mine klienter?  
• Hvilken rolle har personalet?  
• Har vi en fælles holdning til forskellige situationer?  
• Har vi en fælles rutine i forskellige situationer?  
• Hvordan implementerer vi nye metoder?  
 
I Aalborg er man, trods lokal lægemangel, lykkedes 
med en lang række forskellige tiltag i samarbejdet mel-
lem kommunen og de praktiserende læger. Det tilsam-
men er en af årsagerne til, at Aalborg kommune ligger 
ca. 40% under landsgennemsnittet for forebyggelige 
indlæggelser og genindlæggelser.  
 
Aalborg Kommune har indgået aftaler med de praktise-
rende læger om f.eks. brug af akutsygeplejerskerne, 
besøg på plejecentre, og på akuttilbuddet. Det styres af 
et kommunalt-lægeligt udvalg bestående af de praktise-
rende læger og ledere fra forskellige afdelinger i kom-
munen. Herunder har man udviklet en lokalaftale ved-
rørende lægebetjening af Aalborg Kommunes akuttil-
bud.  

 

Helle Aarup Skou, som er formand for den lokale kom-
munale PLO-organisation, spiller en central rolle. I 
samarbejdets ånd er der lavet underliggende aftaler, 
som jævnligt evalueres. Det samme indtryk fik man af 
samarbejdet i hendes eget lægehus. Aalborg Kommu-
ne og de erhvervsdrivende læger laver pragmatiske 
løsningsmodeller, som er tilpasset kapacitet og konsu-
lentbistand samt krav til samarbejde og sammenhæng.  
  
I Aalborg har man også faste læger tilknyttet plejehjem-
mene, og man har et indflytningsbesøg på plejehjem, 
således at borgeren og de pårørende føler sig trygge 
ved forandringen i borgerens liv. Helle Aarup Skou var 
meget positiv over for ansættelse af faste plejehjems-
læger. Der er etableret et mobilt rehabiliteringstilbud 
som kører rundt til de mindre byområder og sikrer gen-
optræning for KOL-, hjerte- og diabetespatienter, der 
kan have vanskeligt ved at transportere sig til de mere 
centralt beliggende sundhedstilbud i kommunen.  

Oplægsholderen understregede, at det er meget vigtigt, 
at vi har for øje, at der mangler praktiserende læger. 
Således skal vi være åbne for den nye struktur i praksis 
med flere lægehuse med specialister, der nødvendigvis 
skal have kommunikationsmetoderne i højsædet. Man 
har udviklet en fælles samarbejdsmodel for at have en 
fælles forståelse for, hvad man kan forvente af hinan-
den. Formålet med samarbejdsmodellen er at sikre 
en bedre kommunikation mellem plejehjem, hjemme-
sygeplejersker og læger for at forbedre den sund-
hedsfaglige indsats og inspirere til en forbedret sam-
menhæng mellem sygehuse, kommuner og de prak-
tiserende læger.  

SE SLIDES FRA HELLE AARUP SKOUS OPLÆG HER 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Helle-Arup-Skou-Danske-%C3%A6ldrera%CC%8Ad-2018.pdf
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Sammenhængende patientforløb er uhyre centralt for fremtidens kvalitets-

oplevelse – især for ældre borgere 
- af Anne Frølich, overlæge ved Afdeling for Klinisk Forskning og Forebyggelse Bispebjerg og Frederiksberg 

Hospital, samt professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet   

Fokus for dette seminar var ældre patienter og bor-

geres oplevelse af deres møde med sundhedsvæs-

net og Anne Frølich refererede bl.a. til en undersø-

gelser foretaget blandt KOL patienter og deres pårø-

rende. 

En hovedkonklusion fra undersøgelsen viste, at bor-

gere og pårørende ønsker et fleksibelt system, der er 

tilgængeligt når patienterne har brug for det. Derud-

over vægtes opfølgning og initiativ fra de sundheds-

professionelle, kommunikation og information samt 

koordination og samarbejde. Patienter og pårørende 

havde bl.a. foreslået, at de fik en forløbskoordinator, 

at de selv kunne monitorere og at de fik it-løsninger 

til deres hjem. Alt sammen grundstene i et sammen-

hængende patientforløb. 

Et af hovedproblemerne i det danske sundhedsvæ-

sen er, at de forskellige sektorer og organisationer 

ikke er integreret som i andre lande. En afsmittende 

effekt er, at dokumentation og information ikke flyder 

over sektorgrænserne. Dette mærkes som patient – 

populært sagt: ”patienten oplever at falde mellem to 

stole”. 

Manglende sammenhæng er også et problem, idet 

kvaliteten ville være højere, hvis systemet hang sam-

men. At sammenhæng har noget med kvalitet at gø-

re har større internationale undersøgelser vist. F.eks. 

viste en australsk undersøgelse at det kun var 57% 

af patienterne, der fik den bedste evidensbaserede 

behandling. I Danmark har man udarbejdet kliniske 

retningslinjer, der sammen med sundhedsaftalerne 

er med til at skabe sammenhæng. 

Fra salen blev påpeget, at man som patient oplever 

selv at skulle have fat i snoren for at behandling eller 

rehabilitering lykkes. Den enkelte oplever selv at ha-

ve ansvaret for at koordinere og skabe sammen-

hæng. 

En anden deltager havde bemærket, at systemets 

ansvar kun gælder i ugens fem dage – ikke i week-

enden. 

Siden 2007 har det været fastslået ved lov, at der 

skal udarbejdes og vedtages sundhedsaftaler i alle 

regioner. Sundhedsaftaler der skal sikre en sammen-

hæng og koordinering mellem sektorerne til gavn for 

patienten. Sundhedsaftalerne skal kort sagt lime sek-

torerne sammen. Men hvor mange kender til sund-

hedsaftalerne?  

Anne Frølich peger på, at en god udvikling er på vej, 

idet sundhedsaftalerne nu – for første gang – peger 

på borgere med flere sygsomme. Hidtil har de peget 

på én sygdom af gangen, hvilket ikke har svaret til 

virkeligheden. 

Deltagerne blev tillige præsenteret for eksakt viden 

om multisygdomme – bl.a. 21.6% af hele befolknin-

gen har to eller flere samtidige kroniske sygdomme 

og at knap en fjerdedel af de, der har der har mul-

tisygdom samtidig har psykisk sygdom. Ligeledes at 

forekomsten af multisygdomme stiger med alderen 

og som et eksempel, at mere end halvdelen af de 

65+ i region Hovedstaden har multisygdom. 

Forbruget af sundhedsydelser blandt personer med 

multisygdom, er signifikant højere sammenlignet 

med personer med en kronisk sygdom og det gælder 

for alle typer forbrug. 

Det er derfor bekymrende, at den ændrede demo-

grafi i befolkningen medfører, at forekomsten af mul-

tisygdom vil stige med ca. 18% frem til 2025. 

Anne Frølich er medredaktør på en hvidbog om mul-

tisygdom og nævnte, at en af de vigtige anbefalinger 

fra bogen er, at der udvikles en national strategi for 

multisygdom, der tager udgangspunkt i en samlet 

indsats for befolkningen. Strategien skal tage hånd 

om de behov multisyge borgere og patienters har, 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Anne-Fr%C3%B8lich.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Anne-Fr%C3%B8lich.pdf
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udnytte ressourcerne optimalt, og pege på at forsk-

ning skal indgå som en væsentlig del af strategien.  

Hvidbogens anbefalinger er blevet fulgt, så der i dag 

er etableret et nationalt netværk for multisygdomskli-

nikker og at der i perioden 2018 – 2021 fra Satspul-

jen er bevilget midler til Sundhedsstyrelsen til videns-

afdækning og rådgivning vedrørende multisygdom. 

Anne Frølich sluttede sit oplæg af med følgende visi-

on og konklusioner: 

Vi ønsker at opnå et sundhedsvæsen, hvor alle har 

lige muligheder for at opnå hjælp fra sundhedsvæse-

net og så langt som muligt opnår lige resultater . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konklusioner: 

 Multisygdom er hyppigt forekommende og fore-

komsten vil stige over de kommende år 

 Kvaliteten af behandling og pleje er ikke til-

fredsstillende 

 5% af borgerne med kroniske sygdomme står 

for 50% af omkostningerne  

 Der er behov for at afprøve og udvikle organi-

satoriske modeller med patienten i centrum 

ved multisygdom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE SLIDES FRA ANNE FRØLICHS OPLÆG HER 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Anne-Fr%C3%B8lich.pdf
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Hvordan klarer kommunen de mange nye opgaver i det nære og sammen-

hængende sundhedsvæsen – fagligt, økonomisk og styringsmæssigt?  

- af Per Nielsen Elb, afdelingschef, Pleje og Seniorservice i Vesthimmerlands Kommune  

Den kommunale ældreomsorg 

Per Elb indledte med en kort orientering om arbejdet 

som chef for ældreområdet i en kommune, og om 

hvad arbejdsgrundlaget er: At lede en indsats med 

ydelser til en stor gruppe borgere med sociale og 

plejemæssige behov, og lede en stor gruppe af tvær-

fagligt personale, til at løse disse opgaver.  Og dette 

job ville være ganske let hvis det var en statisk opga-

ve, men det er det bestemt ikke. I Vesthimmerland 

spiller rigtig mange faktorer ind – i øjeblikket primært 

den enorme befolkningstilvækst på ældreområdet og 

demografiske udfordringer med mange ældre, og på 

samme tid færre hænder og fagpersoner i udkants-

områderne. På det seneste har endnu en udfordring 

lagt sig oveni, - nemlig visioner og planer for det næ-

re sundhedsvæsen. Balancen mellem servicelov og 

sundhedslov, og borger og patientopgaver stiller for-

nyede krav til kommunens kapacitet, personale og 

faciliteter, ref. fig. 

    

Hvad er det egentligt, vi snakker om? 

Per Elb mener at det er vigtigt for at lykkedes med 

det nære sundhedsvæsen, at vi starter med at for-

holde os til udgangspunktet, - for vi taler ikke samme 

sprog. Det faglige personale taler om medicin, pleje, 

indsatsplaner, dokumentation – kort sagt OPGAVER 

OG EFFEKTIVITET. Borgeren taler om at ”det var så 

hyggeligt med en kop kaffe#, de stresser jo sån´ af-

sted” og ”det har jeg jo ikke forstand på, det der 

(dokumentation) …, men vi har jo brug for flere pi-

ger…..” – kort sagt TRYGHED – OMSORG – KON-

TAKT. 

Per Elb siger at man som kommune jo nødvendigvis 

må have et fagligt perspektiv, og skabe en balance 

mellem medicinsk kompleksitet (borgerens sygdom/

behov), social kompleksitet (borgerens livssituation 

og den organisatoriske kompleksitet (aktører, konti-

nuitet, systemer og arbejdsgange. Og denne øvelse 

er ikke altid let, for der er mange interessenter 

(kommune, praktiserende læge, hospital og pårøren-

de) involveret i borgeren/patienten, hvor medarbej-

dermanglen og mangel på kompetent personale hele 

tiden er udfordrende. Og så er der naturligvis også 

en stor styringsudfordring i ”kampen om pengene” i 

kommunen, til hvad? til hvem? til nok? 

Der er mange om dagsordener på vej mod det 

nære sundhedsvæsen 

Per Elb oplever at der er rigtig mange interessenter, 

som gerne vil det nære sundhedsvæsen, men det 

kan være vanskeligt at finde fælles fodslag, når så 

forskellige interessenter som, ministerier og folke-

ting, lokale politikkere, råd f.eks. Ældreråd, 

”Ældrechefen”, regioner, borgere, personale m.fl. 

skal finde et fælles fundament. Per Elb mener at 

man som interessent skal biddrage og være aktiv der 

hvor det er relevant. Han vender herefter fokus mod, 

der hvor han ser ældrerådets rolle, hvis man skal 

samarbejde konstruktivt med kommunen, nemlig at 

ældrerådene bl.a. kender til ”hvor pengene kommer 

fra”. 

Hvor kommer midlerne fra - og hvor skal ældrerå-

dene så være opmærksomme… 

Pengene til ældreområdet kan komme fra Finans-
lovsbevillinger, Puljer, Kommune/økonomi forhand-
linger (bloktilskud). Og der hvor Per Elb opfordrer 
ældrerådet til at være opmærksomme er ved byrå-
dets budgetforhandling og ved udmøntning af drifts-
budgetter ref. fig. 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Per-Elb.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Per-Elb.pdf
file:///C:/Users/Thomas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0QKY9HC9/Fiansloven%202018.pdf
file:///C:/Users/Thomas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0QKY9HC9/Fiansloven%202018.pdf
file:///C:/Users/Thomas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0QKY9HC9/udmoentning_af_satspuljen_2019.pdf
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Herefter kommer Per Elb ind på de forskellige bevil-

linger, og fremhæver det positive ved finanslovsbe-

villinger – som ældrerådet let kan følge og få indfly-

delse på. Mht. puljerne er Per Elb knap så positiv, da 

man i kommunerne ofte taler om ”puljernes dilemma 

- er glasset halvt fuldt eller halvt tomt”. Det, der efter 

Per Elbs mening er dilemmafyldt, er, at puljer kan 

være rigide – hvad nu hvis kommunen allerede har 

det tilbud? Puljer kan være snævre og med tung ad-

ministration, og de kan fjerner fokus fra ”ordinær 

drift” og måske skaber behov som efterfølgende er 

ufinansierede. 

De 3 grundlæggende udfordringer ved planlæg-

ning af omsorg på ældreområdet 

Per Elb ser 3 grundlæggende udfordringer aktuelt på 

ældreområdet: Den først kalder Per ”De forbundne 

kars princip”, og hentyder til balancen mellem 

”Plejebehov – Ydelser - Serviceniveau – Forventnin-

ger”. Den anden er ”Demografi og opgaveglidning, 

som relatere sig til de mange flere cpr.nr., nye speci-

aliserede opgaver og krav til velfærdsteknologi. Den 

tredje udfordring er ”det kommunale selvstyre versus 

Folketinget”, og hentyder til hvor ligger beslutninger-

ne? Og hvor ligger sandheden/kampen om sandhe-

den (og pengene)…. Der er ingen tvivl om at Per Elb 

gerne ser mere frihed til det kommunale selvstyre i 

kommunen, og dermed også større handlefrihed til 

hvad pengene skal bruges til i den enkelte kommu-

ne. 

Kan det lykkes? 

Per Elb stiller sig selv spørgsmålet – kan det lykkes? 

Han mener, at én model kan være styring efter natio-

nale nøgletal kontra efter ”følelser”/fornemmelser. 

Med det mener han styring af fx Hjemme-/sygepleje, 

efter antal visiterede timer, antal visiterede (cpr. Nr.) 

og kommunens forbrug til levering af visiterede timer. 

På plejecentre kan styringen være fx antal pladser 

og kommunens forbrug til levering/servicering.  

 

 

 

 

Per Elb mener, at med denne styring vil der blive 

langt bedre sammenhæng mellem ydelser og om-

kostninger hertil. Som det er nu, ser han ”desværre”, 

at der ikke er nogen styrringmekanismer, så derfor er 

der en tendens til at økonomien til ældreområdet år-

ligt udhules, fordi der er dårlig sammenhæng mellem 

ydelse og den omkostning der reelt ses skal bruges 

hertil. I mange tilfælde, som fx i Vesthimmerland, er 

det andre mere regulerede områder, som derfor får 

flere penge, fx område for voksne med særlige be-

hov. I Vesthimmerland betyder det at økonomien til 

ældreområdet er faldet drastisk fra 2012 -2018, men 

steget til området voksne med særlige behov. ref. fig. 

Per afslutter med at opfordre ældrerådene til at være 

opmærksomme på sådanne forhold.  

 

SE SLIDES FRA PER NIELSEN ELBS OPLÆG HER 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Per-Elb.pdf
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Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 
- af Anette Schouv Kjeldsen, Programleder, Staben, Århus Universitetshospital  
 

Anette Schouv Kjeldsen er programchef for Lighed i 
Sundhed på Aarhus Universitetshospital. Hospitalet 
behandler både områdets borgere og patienter med 
behov for højt specialiseret behandling og har knap 
10.000 ansatte. 

I programmet Lighed for Sundhed kigger man på da-
ta, som er anvendelige. Vi ved, at der ikke altid er 
lige adgang i sundhedssystemet, der skal også være 
lige udgang til kommunale tilbud, og som det er i 
dag, falder nogle grupper ud. Programmet skal sikre 
en bedre udgang, og det er vigtigt, at det sker på 
borgernes præmisser.  

Et overordnet mål for sundhedsvæsnet skal være 
lighed i muligheder, lighed i resultater, lighed i be-
handling. 

Anette Schouv Kjeldsen taler om AUH som et 
”Health responsive hospital” – et lighedshospital. De 
tilrettelægger meget efter specifikke sygdomme, men 
dem, der har det værst, fejler flere ting. Så hvordan 
kan man tilrettelægge et sundhedsvæsen, man kan 
finde rundt i? 

Oplægsholderen beskriver AUH – som bl.a. er hospi-
tal for højt specialiseret behandling, som fx kræft. 
AUH har flest højt specialiserede specialer af alle 
hospitaler i landet.  

AUH er et kvalitetsfondsbyggeri (supersygehus) og 
har som sådan gennemført en række besparelser/
effektiviseringer. Det er fx sengereduktion på 20%, 
stigning i antallet af behandlede patienter og en ef-
fektivisering på 8 %. 

Med Økonomiaftalen for 2019 har man bl.a. fået fo-
kus på flere digitale løsninger.  

AUH er med i Aarhusklyngen – der er fem klynger i 
Midtjylland, ét for hvert sygehus. Det er en sund-
hedsstyregruppe, der har det øverste administrative 
ansvar for en klynge.  

Anette Schouv Kjeldsen fortæller derefter om de ud-
gående funktioner i Aarhus. Aarhus har ca. 20 udgå-
ende funktioner. Nogle af funktionerne er i Shared 
Care med Aarhus Kommune og andet alene. Hun 
fortæller, at man samarbejder om Sammenhængen-
de patientforløb, Udgående funktioner, Specialistråd-
givning, Telemedicin i hjemmet og Kvalitet i samar-
bejdet. Man forsker i telemedicin og undersøger me-
get kvaliteten i samarbejdet. 

Andre opgaver, man har, inkluderer hospital i hjem-
met, tidlig opfølgning i hjemmet efter udskrivelse. 
AKUT teamet – shared care. Akut team er sygeple-
jersker fra AUH. Vagtberedskabet, som er et fælles 
projekt med Aarhus Kommune, hvor borgerne kan få  
hjælp tre nætter i træk hjemme, hvor der sidder en 
og hjælper i hjemmet, hvis de pårørende ikke kan 
overkomme det mere. Mobil røntgen. Palliativt team.  

Derudover: telemedicinsk sårvurdering (man ringer 
og får en vurdering), udgående lungeteam, kurser i 

sikker medicinering, specialistrådgivning, fremme af 
lighed i sundhed (diabetes, kol og sårbare unge). 

Fakta og myter 
Oplægsholderen beskriver audits som værende en 
metode til at arbejde med kvaliteten i eget tilbud, en 
metode til kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet, 
hvor kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser vurde-
res på grundlag af konkrete patientforløb. Man har 
lavet audits, hvor man undersøger egen måde at ar-
bejde på – men gavner det? Anette Schouv Kjeldsen 
fortalte om resultaterne af nogle audits, man har 
gennemført: 

Udskrivelse til korttidspladser: gennemsnit for ind-
læggelse = 15 dage 

Ingen genindlæggelser. Men vores gensidige doku-
mentation kan blive bedre, epikrise, genoptrænings-
plan etc. Vi skriver fx for mange sider.  

”Borgeren har det bedst hjemmet” er devisen, men 
selvom der er mange forskellige mennesker i hjem-
met, ved patienterne godt hvad de enkelte sund-
hedspersoner skal i deres hjem…og de vidste godt, 
at alternativet var værre, nemlig plejehjem. Undersø-
gelsen viste, at borgerne ikke synes, det er frygteligt 
med alle de forskellige teams i hjemmet. 

Med hensyn til forebyggelige indlæggelser, så havde 
kun 25% af dem i undersøgelsen været i kontakt 
med kommunen, og så det er svært at forebygge. 
Oplægsholderen fortalte, at det fælles akutteam har 
forebygget 135 akutte indlæggelser på et år.  

Man samarbejder om tuberkulose, fjernelse af kate-
ter, infektioner efter operation, dokumentation, kræft- 
og hjerterehabilitering, genoptræning, demens, pleje-
hjemslæger, vagtberedskab, hjemløse/socialt udsat-
te. Sidste år blev mest muligt af hjerterehabilitering 
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lagt ud i kommunerne og tallene viser, at det har væ-
ret en succes. Næsten alle plejehjem har plejehjems-
læger, og nu er man ved at undersøge om det bety-
der noget for genindlæggelser, at der er plejehjems-
læger.  

Anette Schouv Kjeldsen fortalte, at mobilrøntgen har 
været en god succes – også med at hjælpe udvik-
lingshæmmede. 

Har de nye rammer betydning for de ældre? Liggeti-
den er faldet fra 9,8 dage i 2014 til 8,6 i dag. Det er 
primært på grund af enestuer. Da AUH har til opgave 
at bedrive forskning, skal alle patienter med i forsøg 
eller forskningsprojekter.  

Oplægsholderen fortalte, at der er sket et fald i antal-
let af patienter, der har delir eller er konfuse, fra 24% 
til 16% og det er på kortere indlæggelsestid. Der er 
færre infektioner, da alle har enestue. Alle akutte pa-
tienter har også enestuer, det betyder mindre tid på 
opsporing af hvem, der har været indlagt sammen. 
Patienten skal være lægefagligt færdigbehandlet, 
inden man kan udskrives til kommunen.  

 

 

 

 

 

En anden fordel ved enestuer er, at samtaler kan 
foregå uden at andre hører med, der er større vær-
dighed. Bagsiden er, at man kan komme til at føle 
sig ensom og at medpatienter ikke kan ringe efter 
hjælp. Patienterne sover markant bedre om natten 
på eneværelser, da man ikke bliver forstyrret af an-
dre. Og færre på eneværelserne følte sig forstyrret af 
noget om natten.   

En tilhører ville vide, hvordan hospitalet fortæller om 
deres forskningsresultater. Anette Schouv Kjeldsen 
oplyste, at det sker på konferencer, i artikler og på 
internationale konferencer. Og at man sender pres-
semeddelelser ud. 

En anden spurgte, om viden om det, de laver på 
AUH bliver i regionen. Nej, det bliver taget med vide-
re til andre regioner, som kommer og lader sig inspi-
rere. Har studiebesøg hele tiden. Flere tilhørere + 
oplægsholderen understregede, hvor vigtig videns-
deling er.  

SE SLIDES FRA ANETTE SCHOUV KJELDSENS OPLÆG HER 

Foto: Vingsted Hotel– og konferencecenter 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Annette-Skoue-Kjeldsen.pdf
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Hvordan med uligheden i sundhed? – Det der er nært og lige til for nogen, 

er det ikke for andre?  
- af Morten Sodemann, professor og overlæge ved Indvandrermedicinsk Klinik på OUH  

I Danmark oplever vi, ligesom i stort set resten af ver-
den, store problemer med social ulighed i sundhed. 
Social ulighed i sundhed betyder, at sygdom er socialt 
skævt fordelt i samfundet, således at de dårligst stillede 
og borgere uden uddannelse er mere syge, har kortere 
middellevetid end de bedst stillede, og ofte koster mere 
set i et overordnet samfundsperspektiv. Morten Sode-
mann har i mange år været optaget af den ulighed der 
let opstår i det relationelle møde mellem læge og pati-
ent. Han fokusere i dagens oplæg på den sårbarhed 
der er i det relationelle møde mellem den skæve/
komplekse patient og sundhedsvæsnet. For lykkedes 
relationen mellem de to parter ikke, opstår der let ulig-
hed i sundhed, den skæve patient passer ikke ind, 
modtager ikke den planlagte sygdomsbehandling, sen-
des formålsløst rundt i systemet, udebliver, ignorere 
sygdom etc.  
 
Den sårbare læge og den sårbare patient 
Danske hospitaler er sprængfulde af sårbare læger og 
sårbare patienter, påpeger professor Morten Sode-
mann. I takt med, at sundhedsvæsnet bliver mere og 
mere specialiserende, får vi skabt nogle kunstigt sårba-
re patienter i kraft af, at vores sundhedsvæsen ikke er 
gearet til, at patienter har flere symptomer, flere syg-
domme, eller at de måske fejler noget, som man ikke 
ved, hvad er. Læger lærer at være bange for det sub-
jektive. Konsekvenserne er, at man skaber en sårbar-
hed, som er unødvendig, og som skaber social ulighed 
mellem patienterne, hævder Morten Sodemann.  
 
Han kritisere, at der ikke findes én eneste guideline for, 
hvad lægen skal gøre, når der kommer en patient ind af 
døren, som har et problem, der ikke lige kan løses på ti 
minutter i ambulatorier, selvom det handler om ca. hver 
10. patient – altså drejer det sig om 10 procent for 
hvem, der ingen plan B findes. De sårbare bliver såle-
des mere og mere sårbare, og de, som ikke var sårba-
re i starten, går hen og bliver det på grund af den må-
de, sundhedsvæsnet er organiseret på, hævder Sode-
mann. Konsekvenserne af organiseringen i blandt an-
det ambulatorierne er ifølge Sodemann, at man henvi-
ser den komplicerede eller bare besværlige patient 
med måske for mange subjektive erfaringer til andre 
afdelinger/specialer. 
 
”Fordi sundhedsvæsnet er organiserede, som det er, 
og fordi der hersker en kultur, hvor man tillader hinan-
den at sige ’dette er ikke mit bord’, ’dette er for kom-
plekst til os’, ’det plejer vi ikke at tage os af her’, ’dette 
ligger uden for vores henvisningskriterier¨, ’det må an-
dre tage sig af’, så bliver den blinde plet omkring øget 
sårbarhed større og større. Patienter, som måske ikke 
var sårbare for ti år siden, gør vi sårbare i dag," si-
ger Morten Sodemann. 
 
Det svære relationelle møde med patienten 
Organiseringen i det danske sygehusvæsen betyder, at 
mange læger arbejder under, hvad Morten Sodemann 
betegner som ’hverdagens onde etik’. Sat på spidsen 
er hverdagens onde etik, når man hver dag står og skal 
vælge mellem afdelingens produktion og kollegernes 

humør på den ene side og så patientens behov på den 
anden. Det er jo almindeligt, at der kommer en patient 
ind af døren, hvor lægen godt ved, at det er ham selv, 
der bedst kender det problem, og måske også er den, 
som er bedst til at gøre noget ved det. Men bryder læ-
gen rammerne for arbejdet i ambulatoriet med 10-15 
minutters ekstra patientbesøg, får han ballade med se-
kretærerne, kollegerne og de andre patienter. 
  
De fleste læger lærer således at vælge den nemme 
løsning og sender videre. Og desværre bliver man som 
læge mere og mere bestyrket i, at dette er okay. Blandt 
andet i kraft af, at i det moderne specialiserede sund-
hedsvæsen er der stort set ingen, som ikke med ret 
kan sige, at ’dette er ikke mit bord’, eftersom det er me-
get få patienter, som kun hører hjemme ét sted. Prisgi-
vet af ’hverdagens onde etik’ udvikler de fleste læger 
ifølge Sodemann forskellige former for metoder til at 
overleve, og patientens bekendtskabet med sundheds-
væsnet som ”tragediernes si” er startet. 
 
Læger lærer en kampteknik til at komme igennem hver-
dagen på et sygehus. Der er forskellige valg i det, men 
de fleste vælger at lave en hybrid af, hvad kollegerne 
gør, hvad de ældre gør, og hvad man selv kan leve 
med. Blandt de ting, som læger lærer hinanden, er det 
at kunne leve med, at mennesker og patienter er me-
get, meget forskellige. Man lærer blandt andet, at man 
er nødt til at skrælle det mærkelige væk til fordel for en 
neutral patientforståelse. En mangel på ”støj” fra den 
enkelte patient, der gør det muligt på 10 minutter at 
samle en livs- og en sygdomshistorie til en diagnose og 
en behandling, - men denne overlevelsesteknik har sto-
re negative følger for nogle patienter, hævder Sode-
mann.  
 
Konsekvenserne er, at de fleste patienter bliver set 
som en standardpatient, hvor det er tabeller med diag-
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noser og differentialdiagnoser, som der skal findes frem 
til. Det er en måde at se patienter på, som kan føre til, at 
den stillede diagnose og efterfølgende behandling slet 
ikke passer til den enkelte patient. Patienten har måske 
ikke råd til den, kan ikke finde ud af den, eller forstår 
ikke baggrunden og dropper derfor ind og ud af behand-
ling, eftersom den ikke er skræddersyet til deres behov, 
- behov som lægen rent faktisk ikke forstår og ikke har 
ikke sat sig ind i. Det er disse forhold, som fører til den 
ulighed i sundhedsvæsnet, som vi ser i dag, hvor vi le-
verer stangvarer af høj kvalitet til standardgruppen, men 
som ved Gud ikke nødvendigvist passer til den enkelte 
patient. 
 
Morten Sodemann fortsætter med at fortæller om sit ar-
bejde med bogen han har skrevet: ’Sårbar? Det kan du 
selv være’. Bogen er et resultat af et regionsprojekt om 
sårbare patienter. Noget af det der har forbavset Sode-
mann mest i arbejdet med bogen, er nok lægers reaktio-
ner når de selv bliver syge og afhængige af sundheds-
væsnet, - hvor de pludselig bliver opmærkesomme på 
patientens negative oplevelser med sundhedsvæsnet. 
Dette har bekræftet Sodemanns opfattelse af, at læger 
gennem deres arbejde trænes i at undgå at se patien-
ters lidelse. 
 
Patienters lidelse er jo en falliterklæring og hænger 
sammen med ikke at blive rask. Lidelse er direkte udtryk 
for faglig utilstrækkelighed. At lægen ikke kan gøre rask, 
at lægen ikke kan få styr på diagnosen er et nederlag, 
og lægen fremmedgør sig over for patienten og lidelsen. 
”Hvis du er en patient med lidelse, er du en besværlig 
patient, og det skal en anden tage sig af”, siger Sode-
mann.  
 
Læger lærer altså ikke at ville patienten. Læger lærer og 
trænes i at ville diagnosen og at ville den spændende/
nemme patient, selv om de fleste læger jo oprindeligt 
går ind i arbejdet fordi de grundlæggende gerne vil gøre 
noget godt for andre mennesker. Men den ide og følelse 
af empati for andre mennesker, får kulturen nok pillet 
ved undervejs, for der er jo masser af evidens for at em-
patien falder under studiet. Morten Sodemann, mener 
derfor at læger har brug for guideline for at gøre det rig-
tige i mødet med den skæve patient.  
    
Patientens fokus i det relationelle møde 
Patienter betragter almindeligvis hospitalet som et ube-
hageligt sted at være. Årsagen er bl.a., at hospitalet 
som en samlet institution skaber og virker gennem et 
depersonaliserende miljø, der tvinger patienten til at op-
give personlig kontrol og integritet. Vi forventer, at pati-
enter opfører sig på en måde, der er hensigtsmæssig for 
organisationens smidige funktion. Det ser ud til, at pati-
enter klarer dehumaniseringen og kontroltabet ved at 
vælge én af to overlevelsesstrategier: enten vælger man 
at udvise "god patient”- adfærd eller "dårlig patient"-
adfærd.  
Noget tyder imidlertid på, at nogle "gode patienter" i vir-
keligheden kan være i en mindre tydelig tilstand af 
angstfuld eller depressiv hjælpeløshed, mens "dårlige 
patienter" modsat er ekspressive i at udvise vrede og 
tvivlende reaktioner mod deres indskrænkede friheder.  

Derfor kan både den "gode patient"- og den "dårlige pa-
tient"-adfærd være årsag til sårbarhed med konsekven-
ser for behandlingskvalitet og patientsikkerhed, men det 
er sjældent, læger reflekterer over situationen på denne 
måde. Det er derfor vanskeligt at finde et fælles fokus 
og et fælles sprog i relationen. Pladsen for det fælles 
sprog bliver ofte meget begrænset i relationens mange 
sprog. Ref. Fig.  
 

 
 
Den skæve patient 
Den skæve/komplekse patient er altså ikke en entydig 
patientgruppe; mange forhold kan gøre sig gældende fx 
uddannelsesbaggrund, kulturel forståelse, sprogvanske-
ligheder, og mange kommer ofte i sundhedsvæsnet med 
mange sygdomme, mange symptomer og problemer. 
Sodemann giver et selvoplevet eksempel på hvordan en 
skæv patients ”rygsæk” kan se ud i mødet med lægen/
sundhedsvæsnet.  
 
En ældre tyrkisk mand kommer i hans ambulatorie fordi 
han har dårligt reguleret diabetes. Umiddelbar var det 
patientens diabetessygdom, som var årsagen til konsul-
tationen. Patienten taler dårligt dansk og har svært ved 
at forklare sig, har tab sig, passer ikke sin diabetes med 
insulin, ernæring m.v. Det viste sig desuden, at patien-
ten ikke havde haft råd til at få repareret sin defekte 
tandprotese, og ikke har kunnet tygge sin mad gennem 
længere tid.  
 
Med god tid, en grundig problemafklaring, siger Sode-
mann, at man kan blive overrasket over hvor løsningen 
og fokus ligger for patienten. I dette tilfælde viste det sig, 
at fordi patientens tandprotese var defekt, var det van-
skeligt for ham at spise rigtigt, og det medførte mange af 
de andre problemer. Løsningen blev at tandprotesen 
blev repareret, og derefter viste de sig, at manden fak-
tisk selv fuld ud var i stand til at passe sin diabetes uden 
problemer. 
 
Det, Sodemann efterlyser, er at sundhedsvæsnet også 
har plads til den skæve patient, og han advarer mod ge-
neralisering, men plads og tid til at kunne gøre lidt eks-
tra og tænke lidt anderledes end i diagnoser og sympto-
mer, så sundhedsvæsnet faktisk hjælpe konkrete bor-
gergrupper til bedre sundhed, livskvalitet og til at redu-
cere den social ulighed i sundhed.  
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Sundhedshuse i kommunen – de mange funktioner i et borgernært sund-

hedsvæsen 

- af Erik Mitens, formand i Holstebro Ældreråd, læge    

Erik Mitens indleder seminaret med at give et histo-

risk oprids og fortælle om de udfordringer, kommu-

nerne har i forhold til sundhedsvæsenet i disse år. 

Som Erik Mitens ser det, handler de generelle udfor-

dringer enten om de store opgaveoverflytninger fra 

region til kommuner eller om sammenhængende 

kommunikation (eller mangel på samme).  

Tilbageblik 

Den historiske baggrund er, at der var der røre i 

sundhedsvæsenet, længe inden strukturreformen 

blev gennemført. Diskussionerne drejede sig om 

øget kvalitet, større produktivitet og mindre ventetid. 

Erik Juhl-udvalget udgav i 2007 en rapport med fo-

kus på centralisering og specialisering i sundheds-

væsenet samt øget kommunal inddragelse – den fik 

stor indflydelse på det videre forløb, hvor udviklingen 

er gået fra mange, små sygehuse til få, store, speci-

aliserede sygehuse, og kommunerne har fået større 

ansvar for borgernes sundhed.  

Begrebet om sundhedshuse har været brugt i mange 

forskellige sammenhænge. Efter kommunalreformen 

stod mange rådhuse tomme, og dengang fik flere 

kommunalbestyrelser den idé, at der skulle være et 

sundhedshus. Desværre rakte fantasien ofte ikke 

længere, end til at praktiserende læger flyttede ind 

og intet andet. Tendensen er nu ved at vende, hvor 

sundhedshusene går fra at være begrænsede ar-

bejdsfællesskaber til multifunktionelle institutioner.  

I øvelsen med at lukke mange små sygehuse og 

centralisere til supersygehuse skulle det lokale syge-

hus i Holsebro lukkes – det skabte en oprørt stem-

ning i byen i slutningen af nullerne, hvor borgere bl.a. 

arrangerede fakkeloptog i protest. På Christiansborg 

var der ingen vaklen i geledderne, planen var urok-

kelig. Statsministeren kom på visit for at gøde olie på 

vandene, og der blev lovet både flere penge til områ-

det og ny motorvej.  

Center for Sundhed 

Pengene blev udmøntet i en regional pulje på 600 

mio. kr. til sundheds- og akuthuse. I 2011 fik Holste-

bro sammen med Region Midt i 2011 bevilget 85 

mio. kr. fra puljen til et Center for Sundhed, dertil lån-

te parterne 110 mio.kr. fra en statslig lånepulje. Den 

samlede byggesum er 250 mio. kr. Centeret åbnede 

officielt i september 2018. Holstebro Kommune er 

byg- og driftsherre. Ejerskabet er fordelt således, at 

Holstebro Kommune ejer 84% og Region Midt 16%. 

Centeret er stort, ca. 11.000 m2 fordelt på seks eta-

ger inkl. kælder. 

Ældrerådet er løbende orienteret om arbejdet og er 

blevet hørt i forbindelse med oprettelsen af 33 medi-

cinske korttidspladser i centeret. Her spurgte ældre-

rådet til, om det var tilstrækkeligt, men de er fortrøst-

ningsfulde i og med, at der stadig bevares 21 midler-

tidige pladser rundt omkring på plejehjem i kommu-

nen. 

Centeret skal spille sammen med de praktiserende 

læger praksis og sygehus, og være med til at sikre at 

ingen borgere tabes i den berygtede Bermuda-

trekant mellem de tre aktører (kommune, region/

sygehus og almen praksis). Planen er, at 23 forskelli-

ge sundhedsfaglige funktioner skal være flyttet ind i 

2020. Af kommunale funktioner er bl.a. akutpladser 

og midlertidige medicinske ophold, akutteam, syge-

plejeklinik, Psykiatrien i Nordvest i samarbejde med 

Struer og Lemvig Kommuner, træning/genoptræning, 

sundhedsfremme og forebyggelse. Regionale funkti-

oner er pt. ambulant behandlingspsykiatri og Akut 

Ambulant Team- Døgntilbud psykiatri (5 pladser). 

Fra 2020 rykker yderligere en lang række regionale 

tilbud ind. De regionale tilbud er for borgere i såvel 

Holstebro, som Lemvig og Struer Kommuner. Dertil 

kommer de private aktører (praktiserende læger og 

specialtandlæge).  Når centeret er fuldt i funktion i 

2020, forventer man et dagligt flow på mellem 4- og 

500 borgere, og der vil være ca. 300 arbejdspladser. 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Erik-Mitens.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Erik-Mitens.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Erik-Mitens.pdf
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Erik Mitens pointerer, at det ikke er et nyt (nær)

sygehus – der kommer ikke til at være fastansatte 

læger. 

Diskussion 

Erik Mitens slår et slag for vigtigheden af det sund-

hedsfremmende og forebyggende område: ”Det bli-

ver så underligt overset – også når man ser på bud-

getter, og desværre der det også et af de første ste-

der, man sparer -, vi skal holde de raske raske, og 

dem, der har været syge, skal også holdes raske”.  

En seminardeltager mener, at kommunerne i højere 

grad skal forpligtes, når det drejer sig om genoptræ-

ning. En anden deltager supplerer med, at det er en 

fejl, når genoptræning definereres som den første 

samtale. Erik Mitens medgiver, at det er problema-

tisk. Det kommunale selvstyre giver kommunerne 

vide beføjelser, og nogle gange bliver tilgangen til 

opgaverne så forskellig, at det bliver farligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er det vigtigt, ældrerådene er skarpe på kvali-

tetsstandarden på området – fungerer den? Er bor-

gerne tilfredse? Bør den konkretiseres mere, så gen-

optræningsstart ikke kan forveksles med en første 

samtale?   

En deltager anbefaler bedre orientering i hele sund-

hedsvæsenet om sundhedshuse og de nye tilbud, så 

de kan henvise dertil. 

SE SLIDES FRA ERIK MITENS OPLÆG HER 

Foto: Holstebro Kommune 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Erik-Mitens.pdf
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Lægen kommer til de ældre – erfaringer med tilknytning af faste praktise-

rende læger til plejehjem i Aalborg Kommune 
- af Vibeke Byg, sundhedsstrategisk konsulent, Ph.d., Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune   

National politisk aftale om plejehjemslæge 

I årene 2012 – 2014 kørte Statens Forsknings Insti-

tut (SFI) et pilotstudie på syv plejehjem med fast til-

knyttede læger. Effekterne var: 

 Reduktion af forebyggelige indlæggelser, gen-

indlæggelser og korttidsindlæggelser 

 Mindre kontakt til lægevagt og mere kontakt til 

egen læge 

 Reducering af receptpligtig medicin 

 Forbedret samarbejde 

 Tilfredshed blandt plejepersonale, fast tilknytte-

de læger, beboere og pårørende 

 En potentiel samfundsmæssig besparelse 

 

På den baggrund indgik Praktiserende Lægers Orga-

nisation (PLO), staten, Danske Regioner og Kommu-

nernes Landsforening (KL) i 2016 en national politisk 

aftale om fast tilknyttede plejehjemslæger. Ordnin-

gen består af to elementer:  

 

Lægen yder generel sundhedsfaglig rådgivning til 

personalet på plejecentret. Lægen bidrager med sin 

viden og kliniske erfaring. Den sundhedsfaglige råd-

givning af plejepersonalet kan være både generel, 

f.eks. om medicinhåndtering, og konkret i forhold til 

oplevede problemstillinger på plejecentret. 

Lægen yder almenmedicinsk lægehjælp til de beboe-

re, der vælger lægen som deres nye praktiserende 

læge. Behandlingen sker i henhold til Overenskomst 

om almen praksis inklusive evt. lokalaftaler. 

Ud over den almenmedicinske konsultation til de ple-

jehjemsbeboere, der ønsker at være tilknyttet ordnin-

gen, indgår der også konsulenttimer, hvor lægen til-

byder sin sparring, rådgivning og evt. undervisning til 

medarbejderne på plejehjemmet. I årene 206 – 2019 

er der afsat satspuljemidler til ordningen – puljen var 

på 40 mio. kr. i 2016 og på 20 mio. kr. i henholdsvis 

2017, 2018 og 2019. 

Hvordan blev ordningen implementeret i Aalborg 

Kommune? 

Aalborg Kommune er Danmarks tredjestørste kom-

mune med 213.000 indbyggere, heraf er 37.000 over 

65 år. Der er 51 lægepraksisser og 40 plejehjem – 

heraf er to specialplejehjem. 

Aalborg kommune modtager 1,2 mio. kr. fra satspul-

jen hvert år i årene 2017 – 2019 til implementering af 

fast tilknyttede læger på plejehjem. Midlerne er afsat 

for, at der kan laves et kvalitetsløft, hvor lægen kan 

varetage diverse konsulentopgaver, som f.eks. at 

undervise inden for medicinhåndtering, lave kvali-

tetsarbejde i forhold til særlige problemstillinger og 

indgå i koordinationsmøder med sygeplejerske og 

plejehjemspersonale. 

I Region Nordjylland blev ansvaret for implemente-

ringsopgaven lagt ud til de enkelte kommuner i regi 

af de Kommunalt Lægelige Udvalg (KLU). Udvalge-

ne består af PLO-K repræsentanter, praksiskonsu-

lenter og kommunale repræsentanter. I Aalborg er 

ordningen blevet implementeret i fire rul, hvor der 

løbende er blevet optaget flere plejehjem i ordnin-

gen. Der er løbende blevet opsamlet erfaringer fra 

læger og ledelse, som ordningen er blevet tilrettet. 

Erfaringen er, at beboere har brug for praktiske op-

lysninger om den læge/det lægehus, som er tilknyttet 

plejehjemmet, samtidig med at de ønsker at møde 

lægen før de tager beslutning om et lægeskifte. Som 

et særligt tiltag har beboere været fritaget for udgifter 

forbundet med lægeskiftet. I dag har 35 plejehjem 

implementeret ordningen, og der er 30 praktiserende 

læger tilknyttet – det er både enkelt-læger og læge-

huse, der er med i ordningen. I nogle praksisfælles-

skaber aftaler man internt, at f.eks. to af lægerne er 

tilknyttet plejehjem. ude på plejehjem. Nogle læger 

har flere plejehjem tilknyttet. Gennemsnitligt på de 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Vibeke-Byg.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Vibeke-Byg.pdf
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plejehjem, der er tilknyttet ordningen, har 75% af be-

boerne takket ja til at være med. 

Kernen i samarbejdet er dialog, og der er blevet 

etableret plejehjemslæge-netværk samt afholdt te-

mamøder på tværs. Organiseringen af det daglige 

samarbejde har været op til plejehjem og læge. De 

har selv haft frihed og fleksibilitet til at organisere, 

som det nu passede bedst ind i deres samarbejde. 

Typisk er der en aftale om faste ugentlige dage, hvor 

plejehjemslægen afholder konsultationer eller går på 

sygebesøg hos beboere. Dertil kommer den sund-

hedsfaglige rådgivning, hvor det enkelte plejehjem 

modtager 26-34 timer årligt uanset størrelse. Det er 

op til læge og plejehjem at planlægge, hvordan disse 

konsulenttimer bruges, om det skal være ad hoc eller 

måske på møder med bestemte tematikker alt af-

hængigt af det enkelte plejehjems behov. 

Tilfredshed hos beboere, læger og plejepersona-

le 

Der er stor tilfredshed med ordningen hos både be-

boere, læger, plejepersonale- og ledere. Beboerne 

synes, det er blevet lettere at besøge lægen, de sæt-

ter stor pris på den årlige medicingennemgang og 

forventer, at lægeordningen også gør dagligdagen 

lettere for personalet. Plejehjemslederne oplever stor 

opbakning til ordningen og synes, lægerne har gjort 

et stort arbejde for at få det til at fungere. De mener, 

at samarbejde og dialog mellem læge og personale 

er blevet forbedret. Plejehjemspersonalet oplever, at 

ordningen giver dem øget tryghed og sammenhæng 

både for dem selv og for beboerne. Usikkerhed er 

blevet reduceret, og samarbejdet skaber tillid mellem 

personale og læge – igen til gavn for beboerne. Læ-

gerne er også tilfredse med ordningen og mener, det 

er en fordel med det nærmere kendskab til det enkel-

te plejehjem og personale, og også at være med til 

at kvalitetsudvikle f.eks. i form af at vejlede i forhold 

til mere hensigtsmæssige arbejdsgange og procedu-

rer.  

Overordnet er erfaringerne fra Aalborg Kommune, at 

ordningen formaliserer, systematiserer og understøt-

ter det tættere samarbejde på tværs, hvilket giver: 

 Klarhed over hvad man kan forvente sig af den 

anden part 

 Mindre forvirring mellem pårørende - personale 

-  læger 

 Mere kvalitetstid til beboeren/patienten  

 En mere værdig livsafslutning 

Aalborg Kommunes samarbejdsmodel 

Til afslutning fortæller Vibeke Byg om Aalborg Kom-

munes samarbejdsmodel, hvis formål er, at forbedre 

den sundhedsfaglige indsats for borgere i plejebolig 

og skal ses som inspiration til et godt samarbejde.  

Samarbejdsmodellen beskriver kort og præcis hvem 

(om det er social- og sundhedsassistent, hjemmesy-

geplejerske eller læge) der har hvilket ansvar i for-

bindelse med indflytning på plejehjem, planlagte be-

søg af lægen, akutte ændringer i borgerens tilstand 

og hvis borgeren skønnes døende. Den skal inspire-

re praktiserende læger, plejepersonale og hjemme-

sygeplejen til et godt samarbejde om den sundheds-

faglige indsats for borgere, der bor på plejehjem.  

 

SE SLIDES FRA VIBEKE BYGS OPLÆG HER 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Vibeke-Byg.pdf
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Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse 

udfordringerne i det nære sundhedsvæsen 
- af Kirstine Markvorsen, Sundheds- og omsorgschef i Aarhus Kommune   

Kirstine Markvorsen, sundheds- og omsorgschef i 

Aarhus kommune holdt sit oplæg i en sal fyldt til bri-

stepunktet og med visse tekniske udfordringer. Kirsti-

ne ville gerne inspirere deltagere fra andre kommu-

ner ved at fortælle om nye måder at løse opgaverne 

på i Aarhus. De seneste 5-8 års pres på kommuner-

ne har krævet nytænkning, krævet en ny medarbej-

derkultur og ikke mindst et nyt syn på borgere, pårø-

rende og civilsamfundet. 

Kirstine Markvorsens budskab kom klart igennem til 

deltagerne: 

Vi skal prioritere de samlede ressourcer! 

Vi arbejder ud fra en egenomsorgs- og rehabilite-

ringsdagsorden og tror at borgeren helst vil være 

uafhængig af os. 

Vi skal inddrage borgere og pårørende! 

Vi skal slippe de som kan selv og få omprioriteret de 

ressourcer vi har, til de som ikke kan selv. Vi kan 

spare mange ressourcer ved at borgerne kommer til 

os frem for at vi ligger på landevejen til dem. De res-

sourcer skal de svageste have. En del ældre kan 

gennem borgeroplæring gøres uafhængige af os i 

kommunerne. 

Vi skal bygge videre på det borgerne selv kan og se 

deres ressourcer. Borgerne i dag er meget bedre 

rustet og har helt andre forudsætninger end borgere 

for bare 10 år siden. Vi skal også bygge på teknolo-

gien og på familiens ressourcer.  

Medarbejderne skal arbejde med kendte opgaver på 

nye måder og på andre præmisser end hidtil. Det er 

en udfordring for nogle, men så sætter vi ind med 

uddannelse. 

Kristine Markvorsens budskaber blev konkrete for 

deltagerne i et par videosekvenser. Her udtalte en 

borger der fik antibiotikabehandling i hjemmet: 

 ”Jeg er glad for denne ”gør det selv behandling” og 

så er den jo også god for sundhedsøkonomien”. 

En anden borger sagde:  

”Det er fint at jeg kan passe mig selv og stadig være 

under kontrol”. 

For de tilknyttede sygeplejersker i Aarhus kommunes 

akutteam giver de nye arbejdsmetoder også mening.  

Akutteamet består af 22 specialuddannede sygeple-

jersker, der træder til i akutte og komplekse situatio-

ner i borgerens eget hjem. De er med til at forebygge 

uhensigtsmæssige og unødvendige indlæggelser og 

de iværksætter pleje, observationer og/eller behand-

ling. De arbejder 24 timer i døgnet – alle ugens da-

ge. Akutteamet reagerer på henvisninger fra egen 

læge/vagtlæge, hospitalsafdelinger og hjemmesyge-

plejen. De har tilsammen årligt besøgt ca. 2.000 bor-

gere i alle aldersgrupper. 

En sygeplejerske fra akutteamet udtalte:  

”Vores mål er, at komme af med borgeren igen og 

sørge for, at de selv beholder ansvaret for deres syg-

dom ….. det gør det også sjovere at være sygeple-

jerske”. 

Overgange mellem de forskellige sektorer er stadig 

en udfordring og der er behov for en fælles retning, 

en stærkere koordinering og en fælles stemme. Her 

har akutsygeplejersken en nøglerolle, idet hun træ-

der til hvis f.eks. den praktiserende læge rekvirerer 

hende. Akutsygeplejersken bruges af 98% af de 

praktiserende læger og der arbejdes på, at også 

vagtlægerne skal kunne rekvirere. Akut sygeplejer-

sken har base i kommunen, men behandler i borge-

rens eget hjem. En deltager spurgte, om borgerne 

selv kan rekvirere akutsygeplejersken, hvilket ikke 

var tilfældet. 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Kirstine-Markvorsen.pdf
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Kirstine Markvorsen havde gjort klart, at hun talte fra 

en medarbejdersynsvinkel, hvor sundhedsfremme og 

forebyggelse er en væsentlig dagsorden. Derfor var 

det hendes forventning til den kommende sundheds-

reform også, at den investerede bredt på sundheds-

fremme og forebyggelse. Sundhedsfremme og fore-

byggelse spiller en vigtig rolle i forhold til at undgå 

indlæggelser, hvilket også er godt for både borgere 

og sundhedsøkonomien. 

Konkret arbejdes der i øjeblikket i otte kommuner på 

at uddanne og ansætte avancerede kliniske sygeple-

jersker i samarbejde med blandt andet Aarhus Uni-

versitet. Projektet er i sin startfase, men der forven-

tes meget af det. Der er flere krav til at blive optaget 

på uddannelsen, herunder flere års erfaring. Uddan-

nelsen kan ses som en overbygning for akutsygeple-

jersker. 

 

 

 

 

 

 

Vi skal være opmærksomme på de lukkede syste-

mer, der betyder at vi ikke bruger ressourcerne rigtigt 

og vi skal prøve med nye modeller. Der er behov for 

sygeplejersker med særlige beføjelser ift. de multisy-

ge, der kan aflaste læger og sygehuse. Men det kan 

møde modstand fra lægerne. 

Der er behov for at vi rykker tættere på lægerne og 

dermed trækker på samme hammel. Et godt eksem-

pel er fast tilknyttede læger på plejecentre. Denne 

ordning har betydet et markant kvalitetsløft og i Aar-

hus har 51 ud af 54 plejecentre nu fast tilknyttede 

læger. 

SE SLIDES FRA KIRSTINE MARKVORSENS OPLÆG HER 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/11/Kirstine-Markvorsen.pdf

